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THÔNG BÁO 

Về việc công bố địa chỉ, điện thoại  
tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân 

 

Thực hiện Công văn số 978/UBND-KT ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tiếp nhận, 

xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.  

Nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, tiếp nhận và xử lý kịp thời những 

phản ánh, kiến nghị, đề xuất của các cá nhân, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội thông báo địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị như sau: 

1. Địa chỉ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số 34A, tổ dân phố 1, 
phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

2. Số điện thoại 

- Đồng chí Giám đốc Sở: điện thoại cố định: 02153825309; Số điện thoại 

di động 0912513108. 

 - Đồng chí Chánh Văn phòng Sở: điện thoại cố định: 02153825434; Số điện 

thoại di động: 0912239865. 

 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: điện thoại cố định: 0215.3825.310. 

 - Thời gian tiếp nhận thông tin: trong giờ làm việc hành chính. 

 3. Địa chỉ thư điện tử: solaodong@dienbien.gov.vn. 

          Yêu cầu: 

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, nêu rõ nội dung 

của phản ánh, kiến nghị. 

- Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ 

chức có phản ánh, kiến nghị. 

- Các nội nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo thực hiện theo Luật Khiếu nại, Tố cáo hiện hành. 
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4. Giao Văn phòng Sở là đầu mối tiếp nhận, chủ trì, phối hợp với các phòng 

chuyên môn, đơn vị có liên quan, tham mưu trình Giám đốc Sở giải quyết kịp thời 

kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân theo quy định đối với các nội dung có 

liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội. 

5. Các phòng, đơn vị thuộc Sở: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách 

nhiệm tham mưu, giải quyết các thông tin liên quan để Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân theo quy định. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và phối hợp, tạo điều kiện để Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh (phối hợp); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

 Mai Hoàng Hà 
 
 
 
 
 


